Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - Assemblea General

Núm. de la sessió: 05/2011-2012
Data: 15/12/2011
Horari: 21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, aula d’informàtica

Assistents:
Presidenta, tresorers, secretaris, membres de les comissions delegades i pares d’alumnes.

Ordre del dia:


Repàs de les diferents comissions



Elecció de nou/va president/a.

Desenvolupament de la sessió:

Comissió de Festes.- Fa falta comprar tovallons coquetones (6 o 7 caixes) i segurament 10
litres de llet i 15 paquets de xocolata. No farà falta cap més compra, ens regalen 6 caixes de
coquetones, disposem de 2 fogons, 2 olles i bombones de butà. Els nens d’infantil utilitzaran
els vasos de plàstic que tenen a l’aula i els de primària els vasos que disposa l’escola d’altres
vegades.
Es faran cartells per informar ala pares que qui vulgui pot col·laborar a fer i repartir la xocolata.
Pel que fa al tió, la majoria són contes i hi ha poques xuxeries, ja que les editorials han
col·laborat molt i la Enri també. No farà falta cap més aportació.
Dimarts a les 17h i fins que s’acabi s’ha quedat a l’aula d’informàtica per preparar els regals i
paquets.

Pàgina web i Calendaris. Tal com van informar s’ha esgotat l’hospedatge gratuït que teníem a
www.000webhost.com, la comissió proposa un hospedatge a www.cdmon.com/cat per 60€
l’any i la compra d’un domini en que proposen els següents preus:
.com 10.95 €/any
.cat 24.95 €/any
S’aprova per majoria l’hospedatge i el domini .com.

Pel que fa als calendaris estaran per any nou. S’acorda fer els dies de venda:
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12/09/2012 a les 17h
13/09/2012 a les 17h
Preus: 6€ Ampa i 8€ No Ampa

Comissió menjador. S’exposa per part de la comissió la proposta que ens ha presentat una
empresa de monitoratge i càtering de contractar-los a ells rescindint el contracte amb el
Consell Comarcal. Aquest mes de novembre s’ha obert el concurs del Consell Comarcal per la
gestió del monitoratge de menjador, l’empresa que tenim Espais, no es presenta, i en canvi
l’empresa que ens ha ofert els seus serveis de forma particular si que s’hi ha presentat. Es
decideix per unanimitat esperar a veure quina empresa de monitoratge ha guanyat i després
ens plantejarem si acceptem portar el servei independentment del Consell Comarcal i posarnos d’acord amb el Pla o bé seguir igual. El proper dia 20/12/2011 hi ha reunió a l’escola a les
10:30h del matí, serem les AMPA, Consell Comarcal i Direcció de les dues Escoles.

Pati primària i Escola Nova. A la reunió anterior es va acordar que per part de l’AMPA si ha de
fer la passera i la plantada d’arbres, l’AMPA ho farà de forma reivindicativa després de les
festes de Nadal. Avui la directora de l’Escola ha informat que en l’últim Consell Escolar
Municipal es va dir que aquest any no es farà l’Escola ja que s’ha prioritzat la de Sa Forcanera
de Blanes ja que l’Escola està apuntalada i per tant hi ha priorització.
La directora ens demana temps per poder parlar amb l’Ajuntament d’aquest tema i de les
obres a primària.
Després de la indignació, en pes, de l’AMPA es decideix fer una reivindicació; aquest diumenge
18/12 hi ha un patge dels Reis Mags a la ComaCros i es decideix fer una carta gegant que la
portin els nens amb una frase reivindicativa de l’Escola Nova. Després farem pública la notícia
a mitjans de comunicació.

Pel que fa a la comissió que havia quedat deserta de components, s’hi ha agregat:
-

Jaume Borràs

-

Sergi Bonet

-

Paula Juncà

-

Ramón Fernandez

De moment es demanaran pressupostos d’arbres i la comissió se n’encarregarà de presentarlos a la propera reunió. Paral·lelament la Presidenta parlarà del tema amb el Regidor.
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Elecció de nou/va president/a. Degut a que la presidenta ha de marxar fora del país per un
temps indeterminat, es convoca l’elecció del nou/va president/a. Cap persona surt com a
candidat, per tant queda desert, i s’aprova que el vice-president actuarà com a president en
funcions a partir del 16/01/2012. De cares al curs vinent es convocaran eleccions de nou, i en
aquestes si que es presentarà ja una candidata, la Glòria Fàbrega.

El sotssecretari

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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